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Resumo 

 

Estela (49), era aposentada por invalidez, mãe de duas filhas, Naiara e Marina e estava 

casada com Carlos há 32 anos. A cliente chegou à terapia por intermédio da sua filha 

mais velha, após a mãe ter passado por um longo período em depressão e ter sido 

diagnosticada com Transtorno Bipolar. Na ocasião, Naiara, relatou a dificuldade 

vivenciada pela família em lidar com os comportamentos apresentados por Estela, 

principalmente com aqueles associados ao transtorno, os quais vinham afetando de 

forma negativa os relacionamentos na família. Dentre as dificuldades apresentadas por 

Estela, destacavam-se: (a) lidar com situações aversivas; (b) discriminar padrão 

impulsivo dos seus comportamentos; (c) controlar a intensidade dos seus 

comportamentos e discriminar as consequências produzidas; (d) comportar-se de forma 

adequada pra obter atenção; (e) comportar-se sob controle de contingências e não de 

regras e auto-regras; (f) expressar seus sentimentos de forma assertiva; e, (g) comportar-

se sob controle de contingências atuais e não de contingências passadas. Os objetivos 

terapêuticos foram ajudar a cliente a desenvolver seu repertório comportamental, 

principalmente no que se referia a capacidade de discriminação das contingências em 

operação e na melhora das relações parentais e sociais.  Para tal, o terapeuta utilizou-se 

principalmente de intervenções verbais com base nos relatos da cliente ao longo das 

sessões. As instruções tiveram função de fazer com que Estela discriminasse melhor 

seus comportamentos e os contextos nas quais eles ocorriam, possibilitando que a 

cliente entrasse em contato com as consequências, para que desta forma fosse possível 

propor modificações de comportamento com o intuito principal de melhorar as suas 

relações interpessoais. Alguns resultados obtidos foram: melhora na discriminação das 

contingências em operação; aumento da resistência à frustração; melhora nas suas 

relações interpessoais, principalmente no contexto familiar, redução da frequência em 

ficar sob controle de contingências passadas; etc. Alguns destes resultados foram 

consistentes e outros parciais a depender da dificuldade da cliente e do custo que a 

resposta tinha para ela. Mediante a uma nova proposta de trabalho oferecida ao seu 

marido em uma outra cidade, a cliente optou por acompanhá-lo, o que resultou na 

interrupção do processo terapêutico. 

Palavras-chave: Terapia por Contingências de Reforçamento (TCR); Transtorno 

Bipolar; Déficit Comportamental.
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I. Identificação da cliente 

  

 A cliente chegou à terapia por intermédio da sua filha mais velha, que 

inicialmente procurou pelo terapeuta para conversar e obter maiores informações a 

respeito dos transtornos de humor. Na ocasião, Naiara explicou que sua mãe havia sido 

diagnosticada com Transtorno Bipolar após um longo período em depressão, e que ela, 

e o restante da sua família, não possuíam muito conhecimento sobre tal assunto, além de 

relatar dificuldades para lidar com a situação. Durante o encontro, Naiara apontou o 

quanto seria necessário e importante um acompanhamento psicológico destinado à mãe, 

solicitando ao fim da nossa conversa, que ela fosse atendida.           

Estela era aposentada por invalidez, começou o processo terapêutico com 49 

anos. Era mãe de duas filhas, Naiara e Marina, e estava casada havia 32 anos. Seu 

marido, Carlos, era representante comercial e o maior responsável pela parte financeira 

da casa. Estela tinha duas irmãs, uma mais velha que residia em Cuiabá, e uma mais 

nova que residia em São Paulo. Havia muito tempo que tinha perdido contato com os 

seus pais, sendo que nunca conseguira restabelecer o contato com a mãe, não sabendo 

inclusive nada a respeito da mesma. Tinha tido pouco contato com o pai, mas havia 

conseguido restabelecê-lo havia algum tempo, embora este morasse em outro estado. 

 Devido a perda do contato com os pais, Estela viveu a infância e a adolescência 

em casa de parentes e de favor em casas de outras pessoas, ocasiões em que ela foi 

adotada por famílias. Casou-se aos 17 anos, com Carlos, que era 11 anos mais velho que 

ela. Apesar de não trabalhar formalmente, a cliente tinha o hábito de confeccionar doces 

e bolos, atividade que ela encarava como um hobby e algo adicional, que fazia por 

prazer. Antes de aposentar-se, formou-se e trabalhou como professora por 8 anos, 

lecionando aulas para crianças, e também foi concursada em uma empresa 

público/privada na qual exercia a função de copeira, além de trabalhar, de forma 

informal, para uma doceira.  

 

 



 

 

2 

 

 

Genetograma 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Genetograma da família de Estela 

 

 

II. Queixas 

 

 II.1. Queixas da Filha (Naiara) 

 

 As queixas apresentadas pela filha correspondiam, em sua totalidade, aos novos 

comportamentos apresentados pela sua mãe, motivo este que fez com que ela, bem 

como seu pai e sua irmã procurassem por ajuda médica. Na ocasião sua mãe havia sido 

diagnosticada com Transtorno Bipolar, sendo a dúvida da família, a partir de então, em 

Irmãs 
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      Carlos                                     
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como lidar com esse novo diagnóstico, uma vez que sua mãe vinha de um estado 

depressivo profundo. 

De acordo com Naiara, os comportamentos apresentados pela sua mãe e que 

serviram de base para o novo diagnóstico correspondiam a episódios em que Estela 

demonstrava uma felicidade exagerada, sem a presença de um real motivo para tal. 

Além disso a filha também se queixou de fala acelerada, forte necessidade de chamar a 

atenção, gastos indiscriminados e conflitos ocasionados por Estela em relação a Carlos. 

Segundo a mesma, tais comportamentos causaram estranheza uma vez que eles estavam 

acostumados com comportamentos opostos, vivenciados durante os quatro anos de 

depressão. 

 Uma das orientações dadas pelo psiquiatra havia sido a de que Estela tivesse um 

acompanhamento psicoterápico, motivo pelo qual Naiara havia procurado o terapeuta e 

que posteriormente o indicou para a sua mãe. 

 

 II.2. Queixas da Cliente 

 

A queixa inicial da cliente correspondia ao fato dos seus familiares não estarem 

sabendo lidar com os seus comportamentos naquele momento o que, segundo ela, havia 

causado conflitos e desgaste para ambas as partes. Sua dificuldade consistia no fato de 

não conseguir reconquistar a confiança das filhas e do marido após ter se recuperado da 

depressão, sendo que seus novos comportamentos haviam se tornado motivo de 

preocupação e estranheza por parte deles. 

Além disso, a cliente também relatou sentir uma diferença de tratamento 

dispensado a ela pelas suas filhas quando em comparação com o seu marido. Seu relato 

demonstrou incômodo ao afirmar que suas filhas gostavam mais do pai, que o tinham 

como um guerreiro, livre de defeitos, ainda que ela se esforçasse para agradá-las, mas 

não fosse correspondida. 
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Por fim, a cliente também relatou a presença de conflitos conjugais, queixando-

se do marido, de seus comportamentos naquele momento, de seus comportamentos 

durante o período em que havia ficado depressiva, além do conflito vivenciado entre os 

dois em relação aos seus atuais comportamentos. 

 

III.  Dados que ilustram as dificuldades da cliente. 

 

3.1. Lidar com situações aversivas 

 

Estela, frente a situações aversivas, apresentava comportamentos fuga esquiva 

de forma impulsiva, sem avaliar possíveis consequências de tal impulsividade. 

3.1.1. Em relação aos seus trabalhos 

 

 Um exemplo consiste no comportamento da cliente em seu primeiro emprego 

como professora em um colégio. Situações como, mudança do sistema educacional, 

aumento do número de crianças dentro da sala de aula, inclusão de alunos especiais, 

bem como, os problemas pessoais vivenciados pelos mesmos fizeram com que o 

ambiente escolar se tornasse um contexto aversivo para Estela, situação esta que 

motivou seu comportamento impulsivo de deixar o seu emprego.  

“C: Comecei a dar aula em 87 e em 99, quando eu resolvi largar, porque eu não concordava muito com 

o sistema...”(sessão 1).  

“(...) bom eu já não estava dando conta né, as salas de aula muito super lotadas, 35/40 alunos” (sessão 

1).  

“(...) Porque assim eu levava muito os problemas das crianças para a minha casa, eu ficava triste de ver 

certas situações” (sessão 1).  

“C: Sim, eu não conseguia mais ir na escola, eu não conseguia mais entrar dentro da sala de aula, em 

ter contato com eles, eu não tinha...eu perdi as forças sabe, resumindo parece que você perde as forças, a 

vontade de trabalhar. 
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“T: Era como se você tivesse pegado uma aversão total a escola, não queria nem mais ir pra escola.  

C: Sim, não vou, não quero e não consigo. Você se sente impotente né” (sessão 1). 

 

Tal comportamento impulsivo, de ter deixado o seu cargo na escola, ocasionou 

em Estela um conflito pessoal, que por sua vez, foi associado ao primeiro diagnóstico 

de depressão. 

“Na verdade eu já estava, eu sentia, uns 15 dias antes de resolver largar, largar assim, eu já havia 

ficado de licença alguns meses, aí resolvi largar mesmo, mas entrei um pouco em conflito sabe, assim, 

quero, mas não quero, não quero, mas quero, eu queria largar mas eu não me adaptei a ficar em casa, 

sem ter um ganho, não sei, eu acho que parece que foi uma perda pra mim porque foram 12 anos né eu 

gostava, gosto muito de criança né.” (sessão 1).  

“(...) é difícil né um sentimento diferente e de repente como eu não sabia nada de depressão eu fiquei 

muito assustada né e aí eu fiquei na minha casa, aí você se sente uma inútil e no fim eu não dava conta 

nem da minha família.” (sessão 1). 

 

Nove anos depois, Estela voltou a vivenciar situações aversivas em um novo 

contexto organizacional, emitindo novamente, comportamentos impulsivos com função 

de fuga e esquiva. Naquela ocasião, os estímulos que funcionaram como aversivos se 

tratavam da sobrecarga em relação as atividades vivenciadas dentro da empresa, além 

do salário ser considerado baixo pela cliente, não fazendo jus as suas obrigações 

laborais. 

“ (...) porque eu acho que eu estava num estresse muito grande, eu estava cansada fisicamente, física 

mesmo”  (sessão 1).”  

“(...) eu acho que, acho não, hoje pensando eu tenho certeza que começou com um estresse muito 

grande” (sessão 1).  

“ (...) e o salário que era muito baixo. O salário não compensava realmente” (sessão 1). 

 “Inclusive no dia que eu pedi a minha chefe falou: Estela, mas você tem certeza, ela até tomou a 

carteira da minha mão, você tem certeza? E eu falei: tenho! Mas hoje pensando assim a gente faz umas 

coisas né, porque eu era concursada” (sessão 1).  
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“Foi assim uma atitude impensada né, até hoje quando as minhas amigas falam: ai eu vou largar desse 

emprego, aí eu falo, pensa bem, porque às vezes um ato impensável assim pode te trazer consequências 

né” (sessão 1). 

Porém, novamente, após Estela ter deixado o seu emprego, de um dia para o 

outro, voltou a passar por conflitos, nos quais a cliente questionou o fato de ter  deixado 

o emprego sem avaliar a situação e suas possíveis consequências, vivenciando logo após 

então, a sua segunda depressão. 

 

“C: Pensando hoje, assim, eu fiz errado, eu devia ter analisado melhor, porque ali era um lugar que eu 

tinha muitos amigos, um ambiente muito gostoso de se trabalhar.  

“T: Hum.  

“C: É, pensando hoje, porque eu acho que eu estava num estresse muito grande, eu estava cansada 

fisicamente, física mesmo.” (sessão 1). 

“T:: Então vamos lá, você saiu do serviço de um dia para o outro, certo?  

C: É, tipo de uma semana para a outra.  

“T: De uma semana para a outra, e após a saída então que você sentiu que novamente você começou a 

entrar num estado depressivo?  

“C: É, dias depois.  

T: Dias depois?  

C: Quando eu fui ficando em casa. Eu senti falta que nem você acabou de falar da rotina, das amizades” 

(sessão 1). 

 

3.1.2. Em relação a convivência com familiares e não familiares no período 

da infância e adolescência. 

 

Estela morou em vários lugares, às vezes com familiares, às vezes em casas de 

favor como “adotada”. Todas as transições e mudanças ocorridas ao longo da sua 

infância e adolescência aconteceram quando a cliente apresentava um padrão 

comportamental impulsivo frente a situações aversivas, situações estas que faziam 

Estela emitir seus comportamentos de fuga-esquiva.  
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Como exemplo ao querer sair da casa da dona Maria, mãe adotiva de sua irmã 

mais nova e que acabou sendo, por um tempo, a cuidadora responsável por ela e sua 

irmã mais velha. Segundo Estela, elas eram tidas como um estorvo e era nítido a 

preferência pela sua irmã mais nova, porém a vontade de ir embora ocorreu depois que a 

cliente foi empurrada pela dona Maria, em um episódio em que Estela não quis comer, 

segundo ela, um arroz que estava meio azedo, motivo que fez com que ela e sua irmã 

fossem embora procurar o pai. 

“T: Então mesmo, bom vamos lá, vocês voltaram pro interior pra procurar o pai de vocês  

C: Sim, abandonamos a minha mãe no caso.  

T: Abandonou tudo né, no caso a Maria, a tia Henriqueta.  

C: Sim, sim, nós saímos fugidas com a roupa no corpo” (sessão 2).   

C: Porque se fosse pela lei, pelo papel, nós não poderíamos ter feito porque a Maria tinha a nossa 

guarda, ela teria que ter dado a permissão dela creio eu, eu não sei como funciona muito bem isso” 

(sessão 2). 

 Ao reencontrar o pai, Estela descobriu que o mesmo havia se casado com outra 

mulher e tido mais quatro filhos, todos pequenos. Segundo a cliente, ela e a sua irmã 

não foram bem aceitas pela madrasta e além de ter que cuidar dos irmãos pequenos, 

Estela tinha que limpar as fraudas dos mesmos. 

“C: o dia inteiro lavando frauda, que no caso era eu, eu era magrinha, tinha onze/doze anos, o dia 

inteiro lá com toquinho na cabeça no tanque lavando frauda dos irmãos, olha que lindo né Murilo, olha” 

(sessão 2). 

 Segundo relatos da cliente, uma tia ao ver a situação na qual ela se encontrava 

convivendo na casa do pai, sugeriu a uma senhora que residia próximo que Estela 

poderia ir morar com ela. 

“C: aí a dona Adriana tinha uma filha especial, ela não andava, e ela já tinha pego umas duas meninas, 

pra criar, não deu muito certo, ela sempre tinha vontade de ter uma companhia pra filha dela” (sessão 

2). 

“C: Você acredita Murilo que ela foi lá, um dia a noite, chamar eu pra morar com ela, e ela perguntou 

pro meu pai se podia” (sessão 2). 
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“T: Porque você foi?  

C: Não me pergunte porque.  

T: Mas você foi.  

C: Eu fui, catei a minha trouxa no outro dia cedo e fui” (sessão 2). 

Após morar oito anos com dona Adriana, Estela apresentou novamente seu 

padrão comportamental impulsivo ao decidir ir embora, de um dia para o outro. 

Segundo a cliente, ela estava cansada da forma como dona Adriana a tratava, não 

deixando sair, tendo sempre que cumprir horários e implicando, na época, com o seu 

namoro. 

“C: Pensei comigo, eu não quero mais. Não foi por causa do Carlos nem nada disso, mas muito 

implicância, ficava muito no meu pé, não só por causa do namoro, mas também por vários motivos, ela 

me sufocava, era muito trabalho, o dia inteiro naquele casa eu já estava cansada né?” (sessão 4). 

“C: Aí um belo dia eu falei: não quero mais ficar aqui. Ela começou a falar na minha cabeça e eu tava 

varrendo a sala, eu lembro que me deu um nervoso, Murilo, eu larguei a vassoura fui lá na cozinha e 

falei: “estou indo embora”. Ela arregalou um zóio desse tamanho e falou: “como, pra onde?” aí eu 

falei: “não interessa, eu estou indo embora”. Fui no quarto, já peguei tudo os meus cabides, aquele 

montão na cama assim, vou embora, vou embora, não quero mais, chega” (sessão 4). 

 

3.2. Discriminar padrão de comportamentos impulsivos (Comportamentos 

Contraditórios) 

 

Embora Estela apresentasse o padrão comportamental citado acima, em muitas 

situações não o discriminava adequadamente.  

“C: E eu não, na minha vida eu sempre gostei de planejar mais pra fazer as coisas, eu não ajo muito! 

Bom, por isso que elas falam que eu sou mais razão do que emoção, entendeu? Eu gosto mais de me 

planejar, de firmar o pé [..]” (sessão 2). 

“T: Você acha que você é um pouco impulsiva? Faz as coisas no calor da emoção.  

C: Eu sou mais de planejar as coisas, de pensar pra fazer. Agora essa impulsividade, não, não seria 

impulsividade, seria outro nome, não seu qual nome” (sessão 3). 
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 E ao não discriminar os seus comportamentos impulsivos, a cliente não ficava 

sob controle das consequências que os mesmos produziam, como por exemplo, os seus 

dois episódios depressivos. 

“C: Eu gosto de novidade, não gosto de rotina, Murilo.  

T: Não gosta de rotina.  

C: Não, não gosto, nunca gostei. Aquela rotina, aquela coisa, igual tem pessoas que são metódicas, que 

acordam no mesmo horário, que faz tudo as mesmas coisas, aquilo vai me cansando.  

T: Você acha que podemos fazer uma comparação ou uma ligação com a rotina da escola? Lembra lá no 

teu primeiro estado depressivo, talvez vamos supor, professor.  

C: Escola não tem rotina.  

T: Não tem rotina?  

C: Fora horário não, não, cada dia é um dia diferente.  

T: Então você não se sentia numa rotina lá, presa?  

C: Não, eu amava dar aula […]” (sessão 3). 

“T: Certo, entendi. E na SAEV? A rotina? Porque na SAEV tinha uma rotina, você tinha que acordar 4/5 

horas da manhã.  

C: Sim, é.  

T: Fazer o café, ou seja, não eram as mesmas coisas todos os dias?  

C: Mas era uma rotina gostosa, porque como eu te falei, lá as pessoas brincavam, trabalhavam, mesmo 

ganhando pouco, assim, a gente conversava, eu tenho amigos lá até hoje, era um ambiente gostoso de se 

trabalhar eu nem via tipo essa rotina de fazer as mesmas coisas”. (sessão 3). 

 

3.3. Controlar a intensidade dos seus comportamentos e discriminar as 

consequências produzidas  (Comportamentos Exagerados) 

3.3.1. Durante a depressão 
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Gritos, choros, forte apego ao cigarro e gestos descontrolados como se auto-

agredir, devido a falta do cigarro,  são exemplos de excessos comportamentais 

praticados por Estela em sua segunda depressão. 

“(...) Na minha depressão já teve vezes que eu gritava, eu ficava sozinha a tarde e me dava um desespero 

e não tinha nenhum lugar pra ficar, eu gritava. 

T: Sozinha em casa? 

C: Sozinha em casa, o Carlos trabalhava, a Naiara dava aula e a Marina fazia estágio no banco, e aí o 

que acontecia também, acabava o meu cigarro, tipo meio dia, porque eu fumava um atrás do outro, um 

maço de cigarro dava até pra meio dia, e eu queria mais, era a única coisa que eu fazia era fumar e 

chorar” (sessão 5). 

“C: Murilo já teve vezes de ir policia na minha casa, duas ou três vezes, porque eu tava desesperada, eu 

tava batendo cabeça até na parede, desesperada” (sessão 5). 

 

 3.3.2. Recuperando-se da depressão 

 

 Estela manteve, ao começar a se recuperar da depressão, o seu padrão de ter 

como prática alguns excessos comportamentais. Porém neste caso, realizando-os de 

forma diferente, segunda ela, como forma de compensar o que não havia feito durante a 

sua depressão, como por exemplo: gastar com ela, com a casa, com as filhas e o marido. 

“C: Eu fiquei quatro anos sem comprar um batom pra mim, a minha casa, as minhas roupas de cama, 

minhas toalhas de banho, as roupas do meu marido, meus móveis em fim minha casa no geral tava a 

Deus dará como dizia antigamente” (sessão 1). 

“C: E pra colocar a casa em ordem do jeito que eu sempre gostei eu precisei gastar um pouco” (sessão 

1). 

“C: É rsrsrs, assim presentes que eu deixei de dar para as minhas filhas nos aniversários delas eu quis 

dar” (sessão 1) 

“C: Eu quis dar presente legal, quis arrumar a minha casa, trocar móveis” (sessão 1). 

“(...) porque na verdade eu sou consciente disso que quando eu voltei eu queria tudo muito. Ouvir 

música muito, ler muito, rir muito, gastar porque eu fui por a minha casa em ordem, tava uma bagunça, 
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tudo sujo, tudo velho e eu sempre gostei de casa bem arrumada, comprar roupas pra mim que eu não 

tinha, andava parecendo uma mulamba (...)” (sessão 5). 

 

 3.3.3. Após a Depressão 

  

 Estela vinha reagindo de forma excessiva à alguns acontecimentos cotidianos, 

muitas vezes encarados pela sua família como algo dramático e teatral. 

“C: Eu chorei de dor por causa das minhas pernas, das minhas varizes e brava com o Carlos porque ele 

não vinha logo com o carro. Porque eu falei, se eu não for no postinho hoje, amanhã é sábado, depois 

domingo e eu preciso do remédio tal, e aí, eu fiquei muito brava ligando pra ele toda hora, porque eu 

Estela achei assim, o meu marido poderia largar um cliente pra trás, do tipo: ó pera aí que a minha 

esposa não está bem, eu não estava legal Murilo eu chorei de dor e eu não sou mole pra dor, e as minhas 

meninas estavam em casa” (sessão 3). 

“C: Elas acharam aquilo um exagero meu, da minha parte entendeu, tanto é que a minha filha mais 

velha fala que eu sou muito dramática (...)” (sessão 3).  

“C: ... quando eu voltei do postinho elas ainda estavam em casa, eu já estava medicada, eu já voltei 

brincando(...)” (sessão 3). 

Estela não ficava sensível aos seus comportamentos exagerados. 

“T: Você se considera dramática?  

C: Eu sou intensa.  

T: Intensa.  

C: É isso eu sou mesmo.  

T: Quando sente, sente muito?  

C: Sentimental. Isso, eu sou sentida. Entendeu?” (sessão 3). 

Nem discriminava as consequências que tais comportamentos produziam.. 

“ (...) quando eu voltei do postinho elas ainda estavam em casa, eu já estava medicada, eu já voltei 

brincando, então será que é por isso Murilo, vô deixar uma pergunta pra você, agora pro finalzinho.  

T: Uhun.  
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C: Será que é por isso que as pessoas acham que eu sou bipolar? Isso é ser bipolar?” (sessão 3) . 

 

3.4. Comportar-se de forma adequada para obter atenção 

 Estela frequentemente se queixava de uma diferença de tratamento dada pelas 

meninas em relação a ela, quando comparado a seu marido, Carlos. 

C: “...a homenagem que fizeram para o Carlos foi muito linda, muito, muito, muito, muito bonita, mas 

também muito, muito, muito, muito diferente da que fizeram pra mim, colocaram muitas fotos e muitos 

dizeres e eu me senti um pouquinho sabe, sei lá” (sessão 10). 

 Ao se deparar com declarações, por exemplo, feitas pelas meninas ao pai, Estela 

se incomodava com tais situações, se irritava com as filhas por destinarem tanto elogio 

ao pai e direcionava a culpa disso tudo a Carlos, que ficava responsável por cobrar das 

meninas que elas dessem mais atenção para a mãe. 

“C: ... Aí o que eu fiz, eu fui no Carlos, falei pra ele que ela tava me maltratando, que ela tava fazendo 

que nem as irmãs dele, gritando e me maltratando, e que ele nunca fala nada, aí eu cobro ele entende” 

(sessão 11). 

 Porém o fato do pai chamar a atenção das filhas e cobrar que elas direcionassem 

uma atenção maior para Estela, só fazia com que as mesmas ficassem bravas com a mãe 

e se distanciassem ainda mais de Estela. 

“C: ...a mãe que mandou o senhor aqui né, ela já foi fofocar?” Elas sabem que quando ele vai falar com 

elas tem dedo meu, elas não são bestas (sessão 12). 

“(...)Se eu não chamo a atenção das meninas ela fica brava, pois diz que eu não a defendo. . E as 

meninas não gostam quando eu chamo a atenção delas, elas sabem que faço isso por causa da mãe” . 

[relato do marido] (sessão 20 – realizada com Carlos). 

 

 

3.5. Comportar-se sob controle das contingências e não de regras e auto-

regras. 

  

Estela, ao longo de sua infância e adolescência, sempre esteve exposta a 

situações de mudanças, entre lugares e familiares, fosse na condição de adotada ou 
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morando de favor, o que fez com que a mesma desempenhasse sempre tarefas 

domésticas em troca, como uma forma de agradecimento ou aprovação social.  

Por exemplo durante o seu período na escola: 

“C: No caso eu também continuei ajudando, eu varria as salas de aula, ajudava a limpar, porque era só 

a Maria de servente, tinha na época seis salas, quatro embaixo e é seis salas pra cuidar, então eu, tanto é 

que eu varrendo as salas, eu brincava que eu era professora rs” (sessão 2). 

Durante o período em que Estela morou com o seu pai: 

“C: Minha madrasta.  

T: Sua madrasta, ela colocou a sua irmã mais velha.  

C: Nós duas, nós duas no caso.  

T: Pra lavar fraldas . 

C: Naquela época não tinha fralda descartável.  

T: Verdade.  

C: Aí tinha quatro moleque, um aninho de diferença de um para outro quase, mas tadinha  a Tata vazou 

pro meu vô de volta, ela disse: meu vô tá melhor vou voltar pro avô. E eu fiquei.  

T: Você ficou.  

C: Lavando frauda, é.  

T: Ficou porque, a tata não te chamou pra ir junto? Ou você que não quis ir?  

C: Porque Murilo eu sempre fui muito amorosa com o meu pai entendeu?” (sessão 2). 

Durante o período em que Estela morou com Dona Adriana: 

“T: Sim, sim. E quanto aos afazeres que você tinha na casa da dona Luiza, como que era? Que nem você 

fala que você tinha as suas obrigações, mas essas obrigações eram impostos por ela? Ela que pedia pra 

você limpar a casa? 

C: Sim, sim. E eu consciente, como sempre fui, sabia que eu estava ali de favor, como eu já te falei, eu 

sabia que eu tinha essa obrigação, então eu, inclusive até de Domingo, eu não tive folga Murilo, até de 

Domingo(...)” (sessão 6). 
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Posteriormente, já na vida adulta, cliente manteve fortemente os seus 

comportamentos de prover e conseguir a aprovação das pessoas por meio de cuidados e 

afazeres. 

“C: Um exemplo: Se fosse o Carlos que tivesse lá ruim, eu largava, desligava fogo, parava o que eu 

estava fazendo e corria e dava a água tônica geladinha pra ele” (sessão 3). 

T: E você se considera bastante prestativa com as pessoas? Do tipo, vou lá, cuido.  

C: Ah, pelo menos eu procuro ser” (sessão 3). 

“C: É, a Estela boazinha né, a Estela boazinha que nunca gostou de chatear as pessoas, que sempre quis 

ser a filha legal, uma esposa maravilhosa, a mãe perfeita (...)” (sessão 5). 

 

3.6. Expressar seus sentimentos de forma assertiva 

 

 Segundo Estela, antes da sua depressão, ela não conseguia expor muito de seus 

sentimentos, principalmente aqueles ocasionados por situações em que alguém a 

chateava ou dizia algo que não fosse do seu agrado. Ela possuía dificuldade em 

verbalizar o desagrado e mantinha-se chateada com a pessoa e a situação. 

“ C: Porque sempre assim, eu sempre fui do tipo de pessoa que um exemplo, você me chateava e eu 

baixava a cabeça.  

T: E meio que guardava pra você.  

C: Meio? Inteiro.  

T: Inteiro, huum.  

C: Aí dali uma semana eu falava: “nossa, eu poderia ter dado tal resposta” mas aí você não deu na hora 

perdeu a chance.  

T: Ah, entendi.  

C: E fui guardando.  

T: Vamos lá, continue.  
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C: Eu me chateava na hora.  

T: Você ficava chateada e ao mesmo tempo não manifestava pra pessoa que não tinha gostado? 

 C: Não. Eu ficava quieta” (sessão 5). 

 Após a sua depressão, Estela apresentou uma mudança significativa em relação a 

verbalizar os seus desagrados e chateações, porém os realizando de forma agressiva. 

“T: Você acha que você pega pesado? 

 C: Ah, tem hora que eu pego Murilo, até eu falo, gente porque que eu fui falar isso. “Mas eu não me 

arrependo muito não hein” (sessão 3). 

“C: Quando eu voltei da depressão, que eu empinei o nariz e comecei a pá puff né, e eles falavam: ixe, a 

Estela não tá bem não hein, ela não tá boa não hein, ela não era assim, ela não é assim. O que tá 

acontecendo com a Estela, ela não tá bem, levem ela no médico”. (sessão 5). 

 

3.7. Comportar-se sob controle de contingências atuais e não de 

contingencias passadas . 

 

Estela não ficava sensível ao seu contexto atual, remetendo-se sempre suas 

relações pessoais e correntes a acontecimentos que ocorreram na época de sua 

depressão. 

“T: Mas ainda há dores passadas?  

C: Com certeza, não tem como né, como te falei, eu não tenho amnésia ainda né, amnésia não, como que 

chama aquela doença que.  

T: Alzheimer.  

C: É! Eu não tenho Alzheimer. 

T: No caso você acha que o que é difícil esquecer hoje é exatamente isso? Os traumas causados?  
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C: É porque é uma coisa que eu vivencio ainda né. 

 O fato de Estela lembrar-se, constantemente, de eventos passados no que dizia 

respeito as suas relações correntes, fazia com que ela desenvolvesse dois 

comportamentos, que embora tivessem causas no momento, remetesse a contingências 

passadas. Como por exemplo, seu comportamento de cobrar: 

“C: Sim, mas muitas coisas eu, assim, não tô lutando, mas eu tento sim expor pra pessoas e falo até pra 

minha família, eu cobro, outro defeito meu né, eu cobro as pessoas, eu cobro do que passou né, eu cobro, 

eu falo: vocês fizeram isso, isso, isso, errado, jamais, eu sinto que eu não merecia ter ouvido certas 

coisas, eles achavam até que eu não estava ouvindo, mas eu tava e infelizmente tá tudo na minha mente” 

(sessão 3). 

“C: Eu daria uma boa cobradora hoje em dia...Que são coisas que eu fiquei guardando e que ouvi na 

minha depressão e tá infelizmente registrado na minha mente, porque, porque eles achavam que eu 

estava surda, como eu não falava, eu não reagia” (sessão 6). 

 Além de seu comportamento de cobrar, Estela apresentou também um 

comportamento ‘vingativo’ com possível função de punição, motivado por 

contingências passadas. 

“C: É nessas horas Murilo que vem a Estela vingativa, que eu detesto, mas eles estão tirando de mim, 

entendeu. Eu fiz com ele o que ele fez comigo na minha depressão, me arrumei, entendeu, mas me 

arrumei mesmo, pra valer, olhei bem pra ele e falei: Você não vai no show? Eu vou! Se você não quer 

viver, eu quero! E isso foi o que ele falou pra mim lá em Andradina na minha depressão. Ele me chamou 

pra sair e eu não quis, Murilo eu não tinha animo entendeu? Eu não quis, daí ele se arrumou, passou 

muito perfume, olhou pra mim e disse aquilo e foi. E eu fiz o mesmo com ele nesse dia” (sessão 7). 

 

IV. Caracterização do repertório comportamental desejado do cliente  

4.1. Engajamento na terapia 

Desde o início, a cliente sempre demonstrou muita aceitação e dedicação ao 

processo terapêutico. Ela não só colaborava avisando quando não poderia comparecer, 

como fazia questão de remarcar e chegar com antecedência em todas as sessões ao 
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longo dos encontros, além de sempre fornecer informações pertinentes ao processo e 

refletir de forma positiva aos apontamentos que eram realizados pelo terapeuta. 

4.2. Respeito ao terapeuta. 

 A cliente sempre agiu de forma muito respeitosa diante do terapeuta, 

demonstrando ao longo das sessões, muita atenção e cuidado com o mesmo. Com 

frequência a cliente trazia mimos e lembrancinhas, como forma de agradecimento e 

carinho pelo vínculo estabelecido. 

4.3. Comportamentos de autocuidado 

 Estela sempre compareceu as sessões muito bem arrumada e frequentemente 

demonstrava estar em sua melhor fase, fazendo cabelo, unhas, comprando batons, 

cremes e verbalizando o quanto ela estava adorando se cuidar e ser vaidosa.  

4.4. Sensibilidade ao outro 

 Estela também sempre esteve muito sensível a todas as pessoas em sua volta, 

sempre deixando questões pessoais em segundo plano em detrimento de uma 

necessidade do outro. Cliente destinava um comportamento de cuidar muito forte em 

relação a seus familiares e demonstrou sensibilidade e preocupação nas vezes em que 

precisou viajar e questionou o terapeuta se sua ausência causaria algum problema para o 

mesmo. 

4.5. Cozinhar 

Cliente se dizia muito feliz em descobrir a sua real paixão na vida, confeccionar 

e fazer bolos e doces. Mesmo que feito de forma casual, a cliente ainda sim conseguia 

comercializar e se manter ocupada, já que Estela era aposentada. Cliente adotava o 

discurso de que não seria uma velha que faria crochê e sim uma velha que faria doces, 

pois cozinhar lhe dava muito prazer. 
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V. Relação da cliente com as pessoas relevantes em sua vida 

 5.1.  Carlos (Marido) 

 Desde o início do processo terapêutico, a relação entre Estela e Carlos se 

mostrou bastante conflituosa. Frequentemente a cliente se queixava de uma diferença de 

tratamento dado ao seu marido, por parte das suas filhas, ao comparar o relacionamento 

das mesmas em relação a ela. Isso gerava, constantemente, brigas e discussões, uma vez 

que Estela culpava seu marido pela diferença de tratamento destinado a ela ao mesmo 

tempo em que cobrava do mesmo que reparasse tal situação perante as meninas.  

          Como consequência das recorrentes discussões, a interação entre os dois era 

distante e problemática. Estela, na tentativa de obter a atenção das filhas, tentava a todo 

custo desfazer-se do marido, relatando e expondo então, segundo ela, os 

comportamentos inadequados e praticados por Carlos durante e após a sua depressão, na 

tentativa de desconstruir a imagem de um marido e pai exemplar, imagem essa que as 

filhas e demais familiares possuíam de Carlos. 

 Durante o processo terapêutico com a cliente, foram marcadas algumas sessões 

com Carlos, para que o terapeuta pudesse ter acesso a algumas informações que não 

somente fossem relatadas por Estela. Em um dos encontros, Carlos também relatou a 

implicância da cliente em relação ao seu relacionamento com as filhas, confirmando 

inclusive ser este um dos principais motivos das brigas e discussões entre eles. Segundo 

Carlos, o seu relacionamento com as filhas era normal, porém o mesmo também admitiu 

que suas filhas possuíam um carinho maior por ele, mas ainda sim, ele mantinha o 

discurso de que sempre cobrava das filhas que também fossem mais carinhosas com a 

mãe. 

 

“T: Carlos, de fato, existe uma diferença de tratamento entre as meninas em relação a você quando 

comparado a Ivone? 

 

C: Sim, existe. Eu não sei te explicar o porque, talvez seja por isso, por eu ser mais de boa e 

despreocupadão, poder ser também por eu ser mais velho né, eu tenho 60 anos já Murilo, onze anos de 

diferença da Estela, talvez as minhas filhas queiram cuidar mais de mim por eu já estar velhinho e outra 

eu não cobro nada das meninas, acho que talvez seja por isso, sou um pai presente, sou muito carinhoso, 

mas não espero receber nada em troca, já com a mãe delas é diferente sim, elas não são tão carinhosas 
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com a Estela, eu concordo que elas poderiam fazer mais pela mãe delas, mas eu sempre falo pra Estela 

não ligar pra isso, pra ela deixar as meninas procurarem ela, a Estela é um tipo de pessoa que quer fazer 

de tudo pelos outros, mas depois joga na cara”. [relato do marido] (sessão 20 – realizada com Carlos). 

 

 Na mesma ocasião, Carlos também relatou estranhar os novos comportamentos 

de Estela, que hora ou outra, o cobrava por coisas do passado. Isso, segundo Carlos, 

fazia com que ele se distanciasse dela, se esquivando assim das cobranças, e 

consequentemente, se esquivando de ter que se relacionar com Estela. 

Porém, para a cliente, os comportamentos de fuga e esquiva emitidos por Carlos 

eram entendidos de outra forma, ela enxergava o distanciamento de seu marido como 

falta de interesse dele, o que fazia ela manter o discurso de que seu marido era muito 

egoísta, insensível e que só pensava nele. 

 Ainda assim, a cliente desempenhava o seu papel como esposa e mulher, 

cuidando da casa e das coisas e afazeres de seu marido, sempre demonstrando, em 

meios às criticas, certa preocupação com o mesmo. 

 

 5.2. Marina (Filha) 

 

 Estela também relatou encontrar problemas de relacionamento com a sua filha 

mais nova, e que segundo ela, era a filha mais parecida com ela. Os conflitos ocorriam 

porque Estela tentava, de forma exagerada, participar da vida da filha, destinando muito 

carinho, amor e atenção para a mesma, porém constantemente, cliente reclamava da 

falta de reciprocidade por parte da filha, momento este que fazia com que Estela se 

queixasse do seu relacionamento com Marina, comparando o relacionamento delas com 

o relacionamento entre Marina e Carlos. 

 Outro motivo das frequentes brigas era o fato de Mariana manter o controle das 

finanças da casa, uma vez que ao entrar em depressão, Estela deixou de desempenhar 

este papel, sendo substituída por Marina, que assumiu o controle e direção dos negócios 

da família. Segundo a cliente, este era um papel que ela estava tentando retomar, o que 

fazia com que ela entrasse em conflito com Marina, que continuava a exercer um 

controle sobre ela. 

 Assim como feito com Carlos, o terapeuta também realizou sessões com Marina 

a fim de levantar mais informações a respeito da relação entre as duas. Em um dos 
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encontros, Marina relatou possuir uma ligação mais forte com o pai, demonstrando 

inclusive possuir de fato uma preferência por se relacionar com o mesmo e confirmando 

a relação conflituosa com a mãe. 

 Segundo Marina, o fato de Estela querer participar de forma exagerada de sua 

vida só acabava que por promover um distanciamento entre elas, ainda mais quando 

Carlos, por pedido de Estela, a repreendia ou chamava a atenção dela, cobrando que a 

mesma fosse mais carinhosa com a mãe. Para Marina isso tinha efeito contrário, pois a 

cada cobrada de atenção feita pelo pai em relação à sua mãe, mas ela se distanciava de 

fato de Estela. 

  

“M: Era chato porque a gente tava lá, de boa, achando que não tinha feito nada e de repente meu pai 

chegava falando um monte pra gente, e isso só causava mais distância ainda, porque na nossa cabeça a 

gente pensava: “nossa como a mãe é chata, como a mãe pega no nosso pé, pra ela nunca nada tá bom, 

difícil de agradar”. Isso causava até um distanciamento com o nosso próprio pai, pois eu e a Naiara 

começamos a evitar até ele, a ir na casa deles e tudo mais”. [relato da filha] (sessão 29 – realizada com 

Marina). 

 

Marina também admitiu possuir um jeito controlador e relatou ter que assumir o 

controle da casa quando ela era muito nova, devido a depressão da sua mãe, o que 

confirmou os relatos de Estela, evidenciando os conflitos vivenciados entre as duas em 

relação a isto. 

 Mesmo assim, em meio a conflitos, Estela sempre demonstrou carinho e 

preocupação com sua filha Marina, sempre estando à disposição da filha e querendo 

fazer parte da vida da mesma. 

 

 5.3. Naiara (Filha) 

 Com dois meses de atendimento, Naiara, filha mais velha de Estela se mudou 

para o Canadá. Ainda assim durante os dois meses de atendimento prestados à cliente, 

foi possível verificar que ambas também enfrentavam conflitos de relacionamento, 

sendo estes conflitos motivados pelo mesmo motivo das brigas ocorridas entre Estela e 

Marina, ou seja, cliente também tentava, de forma exagerada, participar da vida da filha, 

que reclamava da inconveniência de Estela. 
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Porém, segundo relatos da cliente, sua filha Naiara  era a que mais se 

preocupava com ela, com o seu diagnóstico, e era a única pessoa da família que 

incentivava Estela a cozinhar seus doces, além de motivá-la a fazer disto um comércio e 

um exercício diário. 

Ainda segundo a cliente, após Naiara se mudar para o Canadá, a comunicação 

entre as duas continuou de forma diária e positiva, embora em algumas ocasiões, cliente 

reclamasse de que somente ela procurava, se queixando de um certo esquecimento por 

parte da filha. Em meio a isso, também era frequente Estela se queixar da diferença de 

tratamento destinado a ela ao comparar o relacionamento entre Naiara e Carlos, pois 

segundo Estela, as mensagens trocadas entre eles e as homenagens prestadas por Naiara 

ao pai, eram sempre mais carinhosas quando tais comportamentos de Naiara eram 

destinados à Estela. 

Mesmo longe, Estela sempre demonstrava muito carinho e preocupação com 

Naiara, expressando várias vezes sentir muita saudade da filha, porém sempre se 

mostrou muito sensível a mesma, dizendo que sua filha estava muito feliz por estar 

morando em outro país e que por isto ela se sentia muito feliz também ao ver a alegria 

de sua filha. 

 5.4. Pai 

 Por muito tempo Estela perdeu o contato com o pai, sendo este contato 

restabelecido quando a cliente estava em estado depressivo. Os familiares de Estela 

conseguiram localizar seu Estevão, que foi informado sobre o estado da filha e que 

topou promover um reencontro entre eles. Desde então Estela mantém contato com o 

pai, que por morar em outro estado, acaba muito das vezes se restringindo a um contato 

telefônico, embora cliente frequentemente cobrasse visitas do pai. 

Embora cliente se mostrasse feliz por, depois de tantos anos, conseguir 

restabelecer o vínculo com o seu pai, ela também constantemente se queixava da 

ausência e da falta de interesse por parte dele, uma vez que os contatos sempre ocorriam 

quando ela tomava a iniciativa e ia atrás.  
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 5.5. Irmãs 

 Estela sempre manteve contato com as suas duas irmãs, sendo uma mais nova e 

uma mais velha. Embora morassem longes umas da outras, o contato via telefone e 

redes sociais eram diários, e sempre que possível cliente visitava suas irmãs, passando 

um determinado tempo com as mesmas. Assim como com os outros membros da 

família, Estela sempre se mostrou muito sensível as necessidades das irmãs, se 

mostrando sempre preocupada e a disposição, caso alguma delas precisassem de algo. 

 

VI. História de contingências de reforçamento (CR) e conceituação 

comportamental do cliente 

Estela, no início do processo terapêutico, tinha 49 anos e residia com a sua filha 

Marina e com o seu marido Carlos, na qual estavam casados há trinta e dois anos. Sua 

filha mais velha, Naiara, morava na mesma cidade que Estela, porém em residência 

diferente e com mudança marcada para morar em outro país. Inclusive, foi Naiara que 

procurou pelo terapeuta relatando uma série de preocupações relacionadas a alguns 

comportamentos emitidos por Estela, dentre eles, segundo a filha, uma forte necessidade 

de chamar a atenção, que por sua vez, geravam conflitos de relacionamento na família, 

principalmente quando se tratava de Estela e Carlos. 

A relação entre o casal era marcada por frequentes brigas e discussões, uma vez 

que Estela se queixava de uma diferença de tratamento dado pelas suas filhas ao pai, 

alegando que elas eram bem mais atenciosas e carinhosas com Carlos, motivo este que 

fazia com que a cliente tivesse um aumento no seu comportamento de cobrar não 

somente  mais  atenção das meninas, como também cobrava que Carlos atuasse junto as 

filhas na tentativa de minimizar sua  frustração, culpando-o por toda esta situação.  

Ao analisar a história de vida da cliente, foi possível constatar que a mesma teve 

uma vida marcada por contingências de muito pouco contato afetivo no que diz respeito 

a uma convivência com familiares e cuidadores, o que indicaria que ela teve poucos 
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modelos de comportamentos desejados de relações pessoais adequadas relativas a 

obtenção de atenção e afeto.  

Mais precisamente no período da infância e adolescência, devido a pouca 

estruturação familiar, foi possível verificar baixo acesso de reforçadores à obtenção de 

atenção neste contexto, situações estas que podem ter colaborado para um déficit 

comportamental para estabelecer e manter relações duradouras em sua vida, já que o 

abandono sempre foi uma contingência muito presente na vida de Estela. 

Vale salientar que ao relacionar a história de vida da cliente com os episódios de 

abandono, é possível verificar que de certa forma a cliente teve perdas significativas de 

pessoas importantes em sua vida, principalmente se tratando de pessoas com papeis 

fundamentais na formação de um indivíduo como, por exemplo, os pais, que 

culturalmente são os responsáveis por transmitirem valores, normas, direitos e deveres 

que condicionam uma determinada pessoa para viver em sociedade.  

Outro dado relevante refere-se a Estela sempre relatar ao longo do processo 

terapêutico que a ideia e o conceito de família sempre foi algo muito importante para 

ela, até mesmo para justificar o quanto a não convivência com a sua família lhe havia 

feito falta. Talvez isso explique a sua forte necessidade de obter a atenção das pessoas, 

principalmente quando se tratava das pessoas que configuravam e se caracterizavam, 

segundo a cliente, como pertencentes a sua família.  

Família esta formada e constituída por ela, da qual ela esperava ser merecedora 

de afeto e atenção, pois sua vida fora marcada por episódios em que ela se sentiu 

frustrada e deprimida devido a falta de reforçadores nas suas outras relações pessoais 

até mesmo pela não obtenção do afeto e da atenção destas pessoas para com ela, motivo 

este que faz com que Estela tivesse dificuldade em lidar com  contingências atuais que 

remetessem as contingências aversivas vivenciadas por ela no passado, ainda mais 

quando se tratava  do seu contexto familiar. 

Diante desta dificuldade, Estela passou emitir comportamentos de cuidado 

excessivo com as filhas, casa e marido, como se esta fosse a única forma de ter acesso 

aos reforçadores, no caso atenção e afeto. Podemos supor que estes comportamentos 

fossem controlados por auto-regras possivelmente estabelecidas pela contingências 
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vividas quando Estela fora acolhida em casas de pessoas estranhas a sua família, nas 

quais ela acreditava ser merecedora de cuidados somente quando ajudasse nos afazeres 

domésticos, uma vez que ela estaria nestes lugares de favor e devesse algo às pessoas 

que a acolhiam.  

Estela perdera o contato com o pai ao acompanhar a sua mãe, que devido a uma 

discussão com o mesmo decidiu sair de casa e desfazer a união. Como consequência, 

Estela se viu inserida em uma casa de família que as abrigou em troca dos serviços 

domésticos prestados por sua mãe, que provavelmente ofereceu os seus serviços para 

poder garantir uma moradia para ela e para as filhas A mãe de Estela nunca mais voltou 

a ter nenhum tipo de contato com o marido, que por sua vez também privou Estela de 

manter contato com o pai e de experienciar qualquer tipo de relação paterna.  

Outro acontecimento relevante que fez com que Estela convivesse com pessoas 

que não se configuravam como seus familiares foi o fato da sua mãe, aos poucos, ter se 

ausentado a ponto de deixar a cliente e suas irmãs sob responsabilidade da família para 

qual prestava serviço.  Estela nunca mais obteve noticias e nem restabeleceu contato 

com sua mãe. 

Embora a cliente relatasse que tivesse sido muito bem amparada pelas famílias 

com as quais conviveu, ainda sim nada disso foi suficiente para que ela se sentisse 

pertencente aos lugares pelos quais passou. Estela sempre se sentiu grata por ter tido um 

lar, por ter recebido cuidados e por ter tido a oportunidade de estudar e de conviver com 

pessoas que a acolheram e desempenharam papéis de cuidadores. Porém, como dito 

anteriormente, nunca se sentiu como uma integrante da família, não desenvolvendo, 

portanto, relações significativas com os mesmos.  

Tal comprometimento nestas relações pode ter colaborado para que Estela 

desenvolvesse um baixo repertório comportamental afetivo, uma vez que de acordo com 

os relatos da cliente, ela sempre teve a consciência de que viveu de favor e as relações 

interpessoais desenvolvidas entre ela e os seus cuidadores foram relações precárias e 

com vínculos que constituíram uma convivência baseada em compensação e troca. 

Segundo a cliente, ela sempre trabalhou e desempenhou atividades domésticas como 

forma de agradecimento ao que lhe era oferecido. 
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Ao analisar os relatos da cliente não fica claro se os serviços domésticos eram 

realizados mediante mandos  e solicitações advindas dos cuidadores em forma de regras 

a serem seguidas ou se a cliente ao estabelecer uma relação baseada em agradar e 

trabalhar para poder ter direito a atenção e a aprovação dos seus cuidadores, acabou 

estabelecendo uma auto-regra, cujo enunciado seria: se recebo abrigo, então devo 

retribuir com meu trabalho; ou ainda, se não trabalho , então não mereço afeto ou 

atenção.  Esta auto-regra era o que possivelmente controlava o comportamento da 

cliente ao se relacionar com as pessoas que faziam parte de seu contexto, uma vez que 

eram muito fortes em Estela os comportamentos de agradar, cuidar, trabalhar e fazer a 

vontade dos outros para obter atenção, aprovação e carinho. 

Porém, por mais que a cliente tivesse o seu comportamento controlado por esta 

auto regra, as relações vivenciadas entre ela e seus cuidadores e familiares continuavam 

sendo vínculos nos quais Estela não conseguia os reforçadores esperados de afeto, o que 

quando percebido por Estela, faziam com que ela se sentisse deprimida por não possuir 

repertório social adequado para produzir tais reforçadores. Assim, tais episódios 

colaboraram para que a cliente desenvolvesse comportamentos de fuga e esquiva diante 

do que ela descrevia como sendo contextos desagradáveis ou que colocavam o 

comportamento de Estela em extinção, ou seja, o que ela fazia não produzia 

efetivamente o que ela esperava como consequência. 

Os comportamentos com possível função de fuga-esquiva apresentados por 

Estela eram comportamentos impulsivos, como por exemplo, abandonar as casas onde 

vivia sem previa comunicação. Estela, no entanto, não conseguia discriminar que tais 

consequências a deixavam ainda que temporariamente em estado de maior privação de 

afeto. 

Diante de tais acontecimentos, os comportamentos de fuga e esquiva sempre 

apresentados pela cliente de forma impulsiva, caracterizavam a única maneira como que 

ela havia aprendido para lidar com situações aversivas, o que justificaria todos os 

comportamentos de abandonar seus “lares”, emitidos por Estela durante sua infância e 

adolescência. Tais comportamentos foram possivelmente reforçados negativamente, o 

que também explicaria o porque de tal comportamento ter se mantido durante toda a 

vida da cliente estando presente até mesmo durante todo o processo terapêutico.  
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Umas das possíveis explicações para o estabelecimento do comportamento 

impulsivo da cliente é o fato da mesma não conseguir ficar sob controle das 

consequências produzidas pelo mesmo. Durante a infância e adolescência, embora 

Estela abandonasse uma determinada família para viver com outra, de certa forma ela 

sempre obteve um amparo, um lar com pessoas dispostas a recebê-la e ajudá-la, o que 

pode ter colaborado para que a cliente não discriminasse as consequências como 

aversivas, o que fez com que ela não ficasse sensível as perdas que tais comportamentos 

impulsivos provocavam, como por exemplo, o rompimento definitivo com pessoas 

importantes em sua vida. 

Este padrão comportamental de Estela pode ser observado mais tarde na vida da 

cliente em relação ao contexto profissional. Em duas situações a cliente relatou ter 

abandonado empregos bem estabelecidos, em situações corriqueiras, mas apresentadas 

por ela com determinantes para justificar o abandono. Nas duas situações mais 

significativas, Estela apresentou sintomas de depressão que culminaram em tentativas 

de suicídios e internações em clínicas psiquiátricas. 

Uma das hipóteses que poderia explicar sua depressão foi a de que a cliente, ao 

deixar os empregos, se viu privada de reforçadores sociais e ao buscá-los possivelmente 

no âmbito familiar, isto aparentemente não ocorreu. 

 

“C: Quando eu fui ficando em casa. Eu senti falta que nem você acabou de falar da rotina, das amizades. 

 

T: De ter pessoas em volta. Porque naquela época morava você e as meninas? 

 

C: Sim, mas naquela época elas eram mais moças então não ficavam muito em casa. 

 

T: E o marido sempre trabalhando? 

 

C: Também, não vinha nem almoçar, ele trabalha como vendedor. (sessão 1) 

 

 

  Além disso nas atividades exercidas fora de casa, Estela tinha seu trabalho 

reconhecido. Porém no contexto familiar, seus comportamentos de cuidar da casa e 



 

 

27 

 

administrá-la podem não ter sido reforçados, o que fez com que os reforçadores sociais 

até então atuantes em sua vida deixam de ficar acessíveis. 

  Ao analisarmos tal situação, é possível correlaciona-la a uma questão social bem 

mais abrangente e existente que é o fato de, culturalmente, as donas de casa não terem o 

seu trabalho e seus inúmeros afazeres domésticos valorizados e reconhecidos. Sendo 

que na maioria das vezes a falta deste reconhecimento ocorre dentro do próprio contexto 

familiar, colaborando para que as funções desempenhadas não agreguem valor nenhum, 

principalmente para elas, que são quem as realiza. Isso reforça a hipótese de que Estela, 

ao seguir suas auto-regras, continuava privada de reforçadores. 

O fato é que, segundo o relato da cliente, sempre fora muito importante ter 

acesso a reforçadores sociais, principalmente se estes ocorressem como resposta aqueles  

comportamentos governados pelas auto-regras já mencionadas anteriormente. Na 

ausência destes reforçadores e diante de situações descritas como desconfortáveis e 

aversivas, a cliente agia de forma impulsiva, ou seja, tinha um comportamento com 

função de fuga-esquiva frente a contextos já não tão reforçadores. Porém, neste caso, ela 

não considerava abandonar seus familiares, como havia feito com os seus ex-cuidadores 

e empregos, o que fez com que a ausência de reforçadores ficasse ainda mais 

evidenciada, colaborando, portanto para o comportamento depressivo da cliente. 

Uma outra hipótese é a de que a depressão tenha ocorrido como uma resposta a 

falta de reforçadores vivenciados pela cliente em seu contexto familiar, uma vez que 

todos os seus comportamentos que envolviam o cuidado e a manutenção da casa não 

eram consequenciados positivamente. Na impossibilidade de abandonar seus familiares 

e não sabendo lidar com tal situação, Estela simplesmente para de se comportar 

deixando de desempenhar, principalmente, suas atividades domésticas com a possível 

função de obter dos seus familiares, algum tipo de reconhecimento e valorização, uma 

vez que a história de vida da cliente sempre fora marcada pela busca por contingências 

de reforçamento onde ela se sentisse especial na vida das pessoas. 

Porém ao entrar em depressão, Estela acaba gerando outras respostas em seus 

familiares, que resultaram principalmente no enfraquecimento das relações praticadas 

entre os mesmos, ou seja, eles se afastaram dela, chegando até mesmo a submetê-la a 
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internação. Ao se comportar de forma depressiva, segundo Estela, ela acaba que 

afastando as pessoas com as quais se relacionava pois eles não souberem lidar com os 

comportamentos da cliente. Assim, se a função era obter a atenção e afeto de seus 

familiares, Estela acaba tendo como consequência comportamentos contrários, que por 

sua vez acaba intensificando o sentir-se deprimida. 

Por outro lado, é importante notar que os dois episódios depressivos 

apresentaram algo em comum no que diz respeito à forma como que a cliente se 

recuperou de ambas as situações. Tanto na primeira como na segunda depressão, Estela 

começou a dar indícios de melhora quando precisou lidar com situações onde o 

comportamento de ajudar o outro precisou ser colocado em prática.  

Primeiramente, ao se deparar com o seu marido que sofrera um grave acidente 

automobilístico e que necessitou ser cuidado e amparado até que se recuperasse e 

voltasse a desempenhar suas atividades profissionais e rotineiras. Já na segunda 

depressão, cliente só apresentou melhoras quando ficou sabendo que seu pai estava 

muito doente, ocasião esta que fez com que ela inclusive restabelecesse contato com o 

mesmo, já que não o via havia anos. Nesta situação a cliente foi passar uns dias na casa 

do pai onde ela o ajudou em sua recuperação, sendo somente depois deste 

acontecimento que Estela relata ter começado a melhorar. 

Podemos analisar que estas duas situações fizeram com que a cliente voltasse a 

se comportar, uma vez que tais comportamentos eram reforçados, o que fazia com que 

ela se sentisse motivada a continuar os desempenhando, além de proporcionar um bem-

estar para a cliente que se sentia útil e importante. Ou seja, diante de contextos que já 

não ofereciam mais relações reforçadoras, os dois episódios em que Estela precisou 

emitir os comportamentos de servir e ajudar, acabam funcionado exatamente como uma 

boa oportunidade para que a cliente obtenha reforços mediante aos seus 

comportamentos governados pelas auto-regras, reforços estes que acabam ocasionando 

para a cliente a melhora em seus comportamentos depressivos.  

É importante ressaltar que, ao se recuperar da sua segunda depressão, Estela 

consegue discriminar o enfraquecimento ocorrido nas suas relações interpessoais, 

principalmente se tratando de seu contexto familiar. E por mais que a cliente 
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conseguisse discriminar tal diferença, o seu repertório comportamental para a obtenção 

de afeto e atenção continuou sendo emitido de maneira inadequada.  

Como tentativa de compensar o período em que esteve em depressão e de 

restabelecer a confiança da família, Estela começou a agir de forma exagerada o que 

gerou em seus familiares certa estranheza.  

Os comportamentos exagerados envolviam atitudes da cliente consideradas pela 

família como “eufóricas” em situações que não demandavam tal postura, como por 

exemplo, falas aceleradas ao iniciar e manter diálogos, constante vontade de mostrar 

alegria e felicidade em qualquer situação, até mesmo nas situações que não 

necessariamente faziam jus a tais comportamentos, aumento nas atividades domésticas 

com excessiva organização da casa, gasto indiscriminado com presentes para as suas 

filhas, com utilidades domésticas para a casa e com coisas pessoais para ela. Além da 

forte necessidade de chamar atenção aliada ao comportamento de querer agradar e servir 

que podem ser ilustrados através de serviços domésticos, sendo estes principalmente 

oferecidos para as suas filhas, de forma insistente, como ao aparecer de surpresa em 

suas casas, tirando e movendo os móveis de lugar, na tentativa de organizar e limpar 

mostrando certa utilidade para as meninas, aproveitando inclusive, de tais situações para 

passar mais tempo com elas. 

Esta situação fez com que a família de Estela procurasse por ajuda médica, 

ocasião na qual fez com que ela fosse encaminhada a um psiquiatra. Após avaliações e 

relatos fornecidos pela família, cliente foi diagnosticada como tendo Transtorno 

Bipolar, onde foi orientada inclusive a procurar por tratamento psicoterápico. 

Por solicitação de sua filha, Estela aceitou procurar ajuda psicológica, sendo 

portanto, este o momento em que a cliente chega na clínica e inicia o tratamento. O 

principal conflito vivenciado pela cliente, e que fora evidenciado nas sessões, diz 

respeito ao fato da cliente sentir uma diferença de tratamento afetivo das suas filhas em 

relação a ela quando comparado ao tratamento destinado das meninas para o pai. 

Ao discriminar determinada situação, Estela tem como resposta os 

comportamentos exagerados citados acima, na tentativa é claro, de tentar aumentar o 

vinculo com suas filhas. Porém por não se tratar mais de comportamentos nos quais 
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Naiara e Marina estivessem acostumadas, e até mesmo por elas acharem os recentes 

comportamentos da mãe estranhos e muitas vezes invasivos, Estela acaba que por 

ocasionar o efeito contrário, uma vez que ela acabava tendo como consequência o 

afastamento das meninas, em vez de conseguir uma aproximação para o 

restabelecimento do vínculo. Por não conseguir o efeito esperado, na busca pela 

obtenção do afeto e atenção de suas filhas, a cliente acabava apresentando novos 

comportamentos para lidar com determinada situação.  

Na tentativa de enfraquecer o vínculo entre seu marido e suas filhas, Estela 

começava a resgatar episódios ocorridos em sua depressão para evidenciar, segundo ela, 

erros e falhas cometidos por ele para que desta forma a imagem de melhor marido e 

melhor pai, fortalecida durante a depressão da cliente, fossem descontruídas. A cliente 

também começou a agir de forma agressiva com o marido, reclamando de seu 

comportamento egoísta e na falta de ajuda do mesmo nas funções domésticas, com a 

possível função de fazer com que as meninas entrassem em contato com os defeitos do 

pai. 

Além disso, a cliente começou a cobrar do marido que o mesmo se posicionasse 

em relação à falta de atenção e afeto praticados por Naiara e Marina em relação a ela, 

fazendo com que o mesmo brigasse com as meninas, toda vez que por meio de uma 

exigência advinda da cliente, Carlos verbalizasse advertências para suas filhas na 

tentativa de fazer com que suas filhas fossem mais carinhosas com a mãe e dessem mais 

atenção para a mesma. 

Porém Estela não conseguia descriminar que ao emitir tais comportamentos, 

com a função de manchar a imagem do pai para as filhas e de fazer com que o mesmo 

brigasse com as filhas por causa dela, acabava tendo como consequência o afastamento 

das meninas em relação a ela, uma vez que Naiara a Marina culpavam Estela por tudo, o 

que por sua vez não ajudava no restabelecimento do vínculo entra elas e fazia com que a 

diferença de tratamento ficasse cada vez mais sentida pela cliente. 

Portanto, ao mesmo tempo que a cliente conseguia discriminar a diferença de 

tratamento, ela não conseguia discriminar que seus comportamentos, embora se 



 

 

31 

 

tratassem de novos repertórios, estavam sendo realizados de maneira inadequada, 

ocasionando inclusive o afastamento de quem ela queria por perto. 

Fazer com que a cliente tivesse consciência disso, desenvolvendo novos 

repertórios de discriminação e comportamentos assertivos para a obtenção dos 

reforçadores sociais foi um dos principais objetivos proposto pelo terapeuta a cliente 

durante as sessões. 

 

VII. Objetivos e Procedimentos Terapêuticos 

 

 Levando em consideração as dificuldades apresentadas por Estela, a seguir 

encontram-se elencados os objetivos terapêuticos utilizados pelo terapeuta durante o 

processo. 

   7.1. Reduzir a frequência dos comportamentos intensos e inadequados nas 

relações sócio afetivas  

 7.1.1. Ajudar a cliente na discriminação das possíveis consequências sociais 

dos comportamentos exagerados emitidos pela cliente para com seus familiares. 

  

 Buscou-se que a cliente melhorasse a descrição das contingências considerando 

os seus três elementos: antecedente-resposta-consequente, de forma a que pudesse 

discriminar as consequências produzidas pelos seus comportamentos. Exemplo: Quando 

Estela ia a casa da filha sem autorização e fazia faxina e arrumava a casa e sua filha se 

aborrecia; a compra exagerada de presentes, segundo a cliente para suprir a falta durante 

a depressão e que causava estranhamento das filhas; risadas exageradas com a possível 

função de se mostrar alegre e que eram alvo de critica por parte das filhas. 

 

7.1.2. Ajudar a cliente a buscar comportamentos alternativos aos 

comportamentos exagerados, que pudessem ser reforçados em suas relações. 
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Oferecemos modelos para a cliente de outras formas de abordagens, como por 

exemplo, não aparecer de surpresa na casa das filhas, perguntar se as mesmas gostariam 

que ela auxiliasse na limpeza e organização das suas respectivas residências, tentar 

buscar com elas se estavam querendo ou precisando de algo, no que diz respeito aos 

presentes, para que dessa forma os mimos fossem destinados de acordo com reais 

necessidades e sob pedido das filhas e apresentar outras formas de se mostrar bem e 

alegre para seus familiares sempre considerando e avaliando o contexto para que seus 

comportamentos fossem condizentes as situações, para que assim a cliente 

discriminasse os momentos certos de rir e interagir. 

 

 7.1.3. Ajudar a cliente na discriminação das fontes e atividades em que a 

cliente fosse pouco reconhecida e reforçada e a identificar novas contingências em 

que fosse reforçada. 

 

 Baseado na queixa da cliente de que as atividades domésticas eram pouco 

reforçadas, ela foi instruída a identificar atividades em que ela recebesse reforço social 

natural como na confecção de doces e bolos, estabelecer e fortalecer vínculos sociais 

que não se restringisse apenas ao contexto familiar, uma vez que a cliente possuía boa 

comunicação e necessidade de interagir, onde tais habilidades fossem reforçadas por um 

circulo de amigos por exemplo, além de possibilitar que a cliente estivesse sensível a 

atividades que fossem prazerosas e que não necessariamente dependesse do reforço do 

outro para ocorrer, como a realização de uma atividade física de seu gosto, ouvir 

música, utilizar redes sociais.    

 

7.2.   Promover alterações nas contingências em operação dentro do contexto 

familiar 

 7.2.1. Intervenções com o marido: auxílio na discriminação das 

contingências em operação na relação marido-mulher e fornecimento de sugestões 

e modelos por relato verbal.  
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 O objetivo desta intervenção era fazer com que a cliente ficasse mais sensível 

aos comportamentos emitidos pelo seu marido, como por exemplo, os comportamentos 

adequados destinados a ela como carinho, atenção, cuidado e que acabavam não sendo 

reforçados por Estela, embora tais comportamentos fossem bastante cobrados pela 

cliente. Tais cobranças geravam consequências aversivas, uma vez que seu marido 

acabava se afastando diante da não discriminação de Estela, o que fazia com que ele 

tivesse os seus comportamentos reforçados por outras pessoas e contextos, o que por 

sua vez resultava no enfraquecimento da relação marido-mulher. 

 7.2.2. Intervenções com as filhas: auxílio na discriminação das contingências 

em operação na relação mãe-filhas e fornecimento de sugestões e modelos por 

relato verbal. 

 

 O objetivo desta intervenção era fazer com que a cliente também ficasse mais 

sensível aos comportamentos emitidos pelas suas filhas, quando estas faziam 

demonstrações de afeto para ela, além de ajudá-la a discriminar melhor as 

consequências produzidas por ela ao lidar com as demonstrações de afeto das filhas 

direcionadas ao pai. Exemplo: Ao se deparar com declarações de amor feitas pelas 

filhas ao pai, Estela se irritava e logo fazia comparações alegando diferença de 

tratamento, onde se queixava que suas filhas eram menos carinhosas. Na intenção de 

reparar tal situação, as meninas tentavam agradar à Estela, realizando demonstrações de 

afeito e declarações feitas em redes sociais, porém a cliente não ficava sensível aos 

comportamentos das filhas. Sendo assim, Estela sempre se comportava de forma a 

criticar provocando um atrito na relação, que por sua vez gerava o afastamento entre as 

partes. 

  7.3. Reduzir a frequência dos comportamentos da cliente em ficar sob controle de 

contingências passadas. 

 

 Buscou-se que a cliente reduzisse as situações onde ela não reforçava os 

comportamentos assertivos de seu marido, uma vez que em vez de reforçar, ela punia as 

tentativas adequadas sob justificativa de eventos anteriores, como se as contingências 

atuais não merecessem serem valorizadas devido aos comportamentos inadequados 
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ocorridos no passado. Ao se queixar da falta de atenção cliente usava de contingências 

passadas para mostrar ao marido como ele era desatento e egoísta, dizendo, por 

exemplo, que ele a havia abandonado durante a sua depressão e que continuava a 

realizar tal comportamento. Porém, ao obter a atenção de seu marido, Estela continuava 

sob controle de contingências passadas, não reforçando os comportamentos de Carlos, 

mantendo a justificativa de que ele não era merecedor, já que em sua depressão ele 

havia sido negligente. 

 7.4. Aumentar a tolerância à frustração em suas interações sociais. 

 

 Após voltar da última depressão, Estela começou a apresentar uma certa 

intolerância ao fato das pessoas não atenderem as suas vontades e não fazerem os seus 

gostos, principalmente se tratando de situações onde ela esperava obter uma atenção 

e/ou reforço imediato. Buscou-se portanto que a cliente soubesse lidar melhor com estas 

respectivas frustrações, além de conseguir discriminar melhor a intensidade deste seu 

comportamento a fim de não prejudicar ainda mais as suas interações sociais.  

7.5. Identificar o que estava sendo reforçador para a cliente e manter o 

engajamento do seu comportamento social e de se auto cuidar. 

  

 Buscou-se identificar durante o processo terapêutico aquilo que estava sendo 

prazeroso para a cliente, ou seja, identificar quais atividades que estavam sendo 

praticados por Estela e que obtinham efeito reforçador para a mesma. Uma vez 

identificado, o objetivo foi aumentar o seu engajamento frente a estas atividades para 

que elas continuassem sendo feitas, como por exemplo, atividades de lazer e procura 

por um circulo social, dieta e comportamento vaidoso, além de ajudar a cliente a 

aprender a obter prazer em realizar atividades que não dependessem do contexto 

familiar. 
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VIII. Resultados 

 

Os procedimentos consistiram basicamente de instruções verbais fornecidas pelo 

terapeuta com base nos relatos realizados pela cliente ao longo das sessões. As 

instruções tiveram função de fazer com que Estela discriminasse melhor seus 

comportamentos e os contextos nas quais eles ocorriam, possibilitando com que a 

cliente entrasse em contato com as consequências, para que desta forma fosse possível 

propor mudanças comportamentais mais assertivas com o intuito de melhorar os seus 

comportamentos e suas relações interpessoais. 

 Foi possível verificar tal mudança quando foi proposto para a cliente que ela 

reduzisse a frequência dos seus comportamentos exagerados e inadequados, uma vez 

que Estela passou a ficar sob controle das consequências que os seus comportamentos 

intensos produziam em suas relações familiares, pois ela discriminou que em vez de 

conseguir fazer com que suas filhas se aproximassem dela, na verdade ela estava 

colaborando para que as mesmas se afastassem.  

Portanto como resultado, a cliente passou a emitir comportamentos mais amenos 

e equilibrados que colaborou para que suas filhas se aproximassem solicitando, por 

exemplo, a presença, a opinião ou algum favor da mãe, sem que estas fossem praticada 

por Estela de forma invasiva e exagerada. Desta forma, a cliente começou a avisá-las 

antes de fazer as visitas, bem como, deixou de realizar limpezas sem aviso e pedido 

prévio das filhas. Estela também parou de comprar presentes e utensílios domésticos de 

forma aleatória, sendo que, quando o fazia, fazia diante de uma real necessidade. 

Além disso, Estela também conseguiu estabelecer em seu repertório alguns 

comportamentos alternativos frente a situações na quais ela até então respondia 

novamente de forma exagerada e inadequada.  

Após a cliente ter acesso ao fato de que o seu comportamento de querer chamar 

a atenção e a todo momento se mostrar contente e feliz, na tentativa de fazer com que os 

seus familiares acreditassem que ela estava bem, causava o estranhamento, Estela 

deixou de emitir tais comportamentos e começou, de fato, a discriminar em quais 

situações ela deveria  interagir e rir, demonstrar estar bem, e o mais importante, que até 
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então não estava sendo feito pela cliente, que era mostrar  quando a mesma também não 

estava bem, permitindo-se emocionar ouvindo música na presença de seus familiares e 

conseguir ter um discurso assertivo de explicar o real motivo do choro, procurando 

evitar  que os mesmos ficassem preocupados.  

Outro comportamento alternativo aprendido por Estela foi o de não se mostrar 

sempre tão presente e a disposição das filhas deixando, por exemplo, de recebê-las em 

sua casa, não cobrando visitas e não realizando mais o seu padrão comportamental de 

ligar com frequência para as filhas. Como consequência, Estela começou a conseguir 

que elas mesmas a procurassem por ela.  

É importante afirmar que por mais que a cliente tivesse conseguido mudanças 

comportamentais significativas neste sentido, ainda assim, em algumas sessões, cliente 

verbalizava sentir a falta de suas filhas e relatava a vontade de voltar a realizar alguns 

dos seus comportamentos “antigos”, como por exemplo, procurá-las. Ainda assim, em 

algumas ocasiões a cliente até fazia, porém não mais de forma insistente e exagerada. 

Em outras ocasiões, cliente verbalizava a falta e reclamava que suas filhas não a 

procuravam, mas conseguia manter o seu comportamento de deixar com que as filhas 

tomassem a atitude. 

Outro resultado positivo foi o fato de Estela ter conseguido discriminar novas 

contingências em que ela era fosse reforçada, socialmente ou não. Ao mesmo tempo que 

ela desenvolveu comportamentos que não dependiam do reforço da família, ela 

conseguiu estabelecer uma rede de contatos que mais tarde veio se configurar como 

novas amizades, e consequentemente novas fontes de reforço.  

Além de continuar a confeccionar os seus doces e bolos, o que era muito 

reforçador para a cliente, Estela  passou também a fazer o uso das redes sociais, o que  

facilitou com que ela entrasse em contato com novas pessoas e antigos amigos, 

intensificou a realização de atividades como ouvir música e sair sozinha, assim como 

conseguiu estabelecer duas novas amizades que colaboraram para que a cliente tivesse 

sua necessidade de interação suprida. 

Em relação às contingências em operação na relação mãe-filhas, verificou-se 

mudanças significativas que colaboraram para o fortalecimento do vínculo entre as 
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partes. Através das intervenções realizadas, Estela identificou quais dos seus 

comportamentos que ocasionavam os conflitos e as brigas, e após ficar sensível a todas 

as consequências que os mesmos produziam, começou a emitir comportamentos mais 

assertivos para reverter às divergências vivenciadas.  

A cliente, portanto, parou de criticar os comportamentos das filhas, 

principalmente quando estas direcionavam alguma demonstração de afeto para o pai, 

vindo inclusive a reforçar tais demonstrações de carinho. Além disso, Estela começou a 

ficar mais sensível e a perceber que suas filhas também realizavam demonstrações de 

amor direcionadas a ela.  

Como resultado da ausência dos comportamentos de criticar da cliente, as brigas 

e as discussões se tornaram praticamente extintas, dando margem inclusive para que 

mãe e filhas vivenciassem outros momentos, como sair e realizar coisas juntas e se 

falarem com mais frequência sobre assuntos saudáveis, uma vez que anteriormente a 

cada possibilidade de interação entre elas, Estela aproveitava para cobrá-las, sendo que 

as consequências disso era tornar aversiva a tentativa das meninas de iniciarem qualquer 

tipo de diálogo com a mãe. 

Já em relação a Carlos, o principal objetivo foi fazer com que a cliente ficasse 

sob controle de contingências atuais uma vez que a cliente apresentava, ainda de forma 

muito intensa, comportamentos respondentes eliciados por eventos passados ocorridos 

em seu relacionamento e que ocasionavam prejuízos atuais na relação marido-mulher.  

Ao longo das sessões e mediante as intervenções realizadas pelo terapeuta, 

Estela conseguiu apresentar melhoras em seu processo de discriminação, primeiramente 

passando a reconhecer que seu marido emitia além de comportamentos assertivos, 

demonstrações de atenção e afeto direcionados a ela, como também passou a reconhecer 

que tais comportamentos não eram reforçados por ela. 

Porém mesmo Estela tendo conseguido realizar tais discriminações, sua atuação 

frente a estas situações se manteve limitada, pois a cliente continuava a não responder, 

de forma assertiva, as demonstrações afetivas de seu marido. Portanto, embora ela 

conseguisse discriminar os respectivos comportamentos de Carlos, ela continuava não 
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respondendo de forma recíproca e o punindo por acontecimentos ocorridos na época de 

sua depressão.  

Outro ponto importante deste processo foi o fato da cliente ter conseguido 

discriminar os seus próprios comportamentos em relação à situação problema, sendo 

este o maior desafio da cliente ao longo de todas as suas etapas do processo terapêutico.   

A cliente começou a ter acesso ao motivo pelo qual ela não conseguia valorizar 

os comportamentos de seu marido, discriminando, por exemplo, o fato dela ainda ter 

sentimentos respondentes fortemente pareados as contingências passadas, o que fazia  

que ela não conseguisse responder de forma diferente a qualquer comportamento de 

Carlos, pois tudo remetia aos comportamentos passados, o que não permitia fazer com 

que Estela valorizasse os novos comportamentos emitidos por ele. 

Embora os respondentes estivessem ainda muito intensos durante todo o 

processo terapêutico, em sua fase final, a cliente optou por dar uma chance ao seu 

casamento e relatou ao terapeuta a tentativa de resgatar o seu relacionamento ao se 

comportar da forma como havia sido exposto a ela, desfazendo-se das contingências 

passadas e valorizando as contingências atuais. Devido a uma nova proposta de 

trabalho, Estela e Carlos resolveram mudar de cidade aproveitando o novo contexto 

para tentarem se restabelecer. 

Antes disso, ainda foi possível verificar mudanças significativas no que diz 

respeito à intensidade dos seus comportamentos voltados para suas interações sociais, 

uma vez que Estela, ao ter ciência dos efeitos que seus comportamentos exagerados 

causavam em suas relações, passou a agir de forma mais tolerante as respectivas 

frustrações vividas.  

Um bom treino disto, foi a cliente ter que aprender a lidar com os seus 

sentimentos e emoções na própria terapia, aprendendo a lidar inclusive durante as 

sessões com situações que não necessariamente ela tinha o controle fazendo com que 

ela aprendesse a lidar de outras formas com essas diferenças, o que possibilitou com que 

a cliente generalizasse tal aprendizado para outros contextos. 
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Também foi possível intensificar o engajamento de Estela em manter as 

atividades que estavam sendo reforçadoras para ela, como por exemplo, reforçando o 

fato da cliente ter decidido iniciar hidroginástica, se envolver em atividades de lazer que 

não necessariamente dependiam da presença de terceiros, fortalecer o fato da cliente ter 

conseguido criar um círculo de amizades e os seus comportamentos de auto-cuidado. 

 

XI. Considerações Finais 

 

Como foi possível observar, o processo terapêutico foi conduzido de forma a 

conseguir propor modificações comportamentais significativas no repertório da cliente, 

sendo que em sua grande maioria foi possível alcançar e obter os resultados esperados 

de acordo com a correta utilização de intervenções praticadas pelo terapeuta. Sendo 

também que próximo ao término dos encontros, a cliente ainda apresentou alguns 

comportamentos que estavam em processo de aprendizagem, o que resultou, portanto, 

em mudanças parcialmente alcançadas. 

 Houve melhora significativa no que se refere a relação vivenciada entre Estela e 

suas filhas, uma vez que os episódios de brigas, que rotineiramente ocorriam entre elas e 

que era uma forte variável de desgaste na relação, entraram praticamente em extinção, 

sendo substituídos por comportamentos que ocasionaram uma maior aproximação e um 

aumento das demonstrações de atenção e afeto praticados por elas. 

 Outra mudança importante aprendida pela cliente, foi o fato dela conseguir 

discriminar melhor os seus comportamentos entendendo inclusive todas as 

consequências que os mesmos causavam em seu ambiente, ou seja em, suas relações 

familiares e sociais.  

O fato da cliente entrar em contato com as consequências aversivas que os seus 

comportamentos (exagerados, contraditórios, dentre outros) ocasionavam, fez com que 

ela deixasse de emitir uma vez que foi possível discriminar que tais comportamentos 

eram punidos pelas pessoas a sua volta. Devido a isto, a cliente começou a apresentar 

outros modelos de atuações, estes mais assertivos, que obteve como resultado a atenção 
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e afeto de seus familiares o que por sua vez ajudou a fortalecer tal comportamento de 

Estela. 

 Dentre os resultados parciais, foi possível verificar uma mudança que embora 

não tenha ocorrido em sua totalidade, ajudou a cliente discriminar melhor a relação 

conturbada vivenciada entre ela e seu marido. Durante as sessões, Estela conseguiu 

discriminar que seu marido possuía comportamentos assertivos e de atenção e carinho 

para com ela, mas não foi possível estabelecer em seu repertório o comportamento da 

cliente responder as respectivas ações de Carlos, uma vez que a cliente ainda tinha os 

seus comportamentos fortemente associados a contingências passadas, o que dificultava 

a cliente reforçar os comportamentos do marido. 

 O processo terapêutico se encerra com a cliente optando por manter o seu 

casamento, desconsiderando, portanto, a opção de divórcio. Junto com a escolha de 

tentar melhorar o seu relacionamento, a cliente decidiu aceitar a proposta do marido de 

se mudar de cidade, já que o mesmo havia recebido uma nova proposta de trabalho. 

Para a cliente, esta seria a oportunidade ideal para que ela desenvolvesse o 

comportamento de ficar sob controle das contingências atuais, não deixando com que as 

contingencias passadas interferissem na relação marido-mulher. 

Outro ponto importante a ser mencionado é o fato da cliente inicialmente ter 

chegado à clínica diagnosticada com Transtorno Bipolar, mas precisamente 

apresentando comportamentos que caracterizavam os sintomas da fase mania, segundo 

o discurso apresentado pela filha na primeira sessão. Vale lembrar que a família 

procurou pelo terapeuta após uma avaliação feita por um psiquiatra, que na ocasião 

recomendou a busca pela psicoterapia como uma das formas de tratamento, além do 

medicamentoso. 

Frente a esta determinada situação, o foco da terapia foi o de exatamente tentar 

identificar quais eram as contingências que estavam controlando os comportamentos 

que estavam sendo apresentados por Estela, além de ajuda-la a discriminar a função de 

tais comportamentos bem como as consequências produzidas por eles em suas 

interações parentais e sociais. 
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E foi devido a tal intervenção adotada pelo terapeuta, o de identificar e analisar 

as contingências em operação na vida de Estela, que foi possível discriminar o porquê 

da cliente se comportar da maneira como se comportava, propondo posteriormente 

inclusive; as intervenções necessárias para modificar tais comportamentos sendo este 

portanto o objetivo principal da terapia. 

A partir do momento em que Estela começou a entrar em contato com as 

contingências, que eram analisadas e apresentadas pelo terapeuta, também foi possível 

fazer com que a cliente começasse a discriminar e a entender o porquê que ela estava se 

comportando daquele jeito além das consequências que eles produziam em seu 

ambiente, o que faz com que Estela pare de emitir determinados comportamentos, que 

eram inclusive comportamentos até então associados à fase mania. 

Portanto se faz justo ressaltar a importância da psicoterapia nos processos que 

envolvem a promoção da mudança comportamental do individuo promovendo a 

melhora na qualidade de vida do mesmo. Ainda mais de pessoas como Estela, que além 

de terem que lidar com o efeito de um diagnostico psiquiátrico, não entendem, por 

exemplo, os excessos comportamentais que tem causado o sofrimento em suas vidas. 

 Por isso a importância da terapia com o enfoque comportamental, pois o que foi 

feito na clínica possibilitou que o diagnóstico de Transtorno Bipolar fosse entendido 

não como algo patológico, e sim como um comportamento.  

Não que esteja sendo colocado em prova o diagnóstico apresentado pelo 

psiquiatra, porém o nosso papel foi o de analisar criteriosamente as contingências nas 

quais os sintomas do Transtorno Bipolar ocorriam, pois a partir do momento que foi 

possível discriminar e começar a tratar, os sintomas desapareceram, uma vez que a 

cliente começou a entender quais as consequências produzidas por se comportar de 

forma que facilmente poderiam ser confundidos com os sintomas do Transtorno Bipolar 

em fase mania. 

Portanto, não só a cliente conseguiu discriminar, ela própria, que ela não possuía 

transtorno bipolar, como foi possível também explicar para a sua família que na verdade 

se tratava de um diagnóstico que havia sido avaliado apenas tendo como base os 

comportamentos apresentados por Estela antes do processo terapêutico, 
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comportamentos estes que poderiam ser entendidos como Bipolar. Fez parte do 

processo terapêutico fazer com que ela discriminasse que os seus comportamentos 

produziam tais efeitos, sendo que após o entendimento da cliente em relação a isso, tais 

comportamentos foram extintos, o que enfraquece o diagnóstico de Transtorno Bipolar. 

Para finalizar, também se faz necessário falar sobre o vínculo estabelecido entre 

a cliente e o terapeuta, que não só possibilitou com que a adesão ao processo terapêutico 

fosse possível como também possibilitou que todas as intervenções fossem passiveis de 

serem vivenciadas e efetivadas da melhor forma possível.  

Ressalto que se fez muito presente nas sessões à assiduidade da cliente, bem 

como a cordialidade, o acolhimento, a atenção e o cuidado um para com o outro durante 

todo o tempo em que a convivência se fez necessária. 

Foi um processo reforçador para ambos, pois a medida que fui me tornando 

reforçador para Estela, que voltava as sessões cada vez mais receptiva as minhas 

interpretações e intervenções, foi altamente reforçador para mim verificar que a forma 

como escolhi e que foi possível conduzir o processo possibilitou as modificações 

comportamentais necessárias na vida de Estela. 

 

“T: Pra mim? Olha, que lindo! Adoro este chocolate. 

C: Sim pra você, você pode e merece 

T: Obrigado. Vou ler o bilhetinho, vamos ver o que diz. 

C: Tudo bem. 

T: “Se você me conhece baseado no que eu era, você não me conhece mais. Minha evolução é constante, 

permita-me apresentar novamente”. 

C: Estela Lourinni, prazer. 

T: Uma nova pessoa? 

C: Sim e com a sua ajuda”.  (sessão 25) 


